
 

Znak sprawy DAS.2402.21.1.PP.2022 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
(dalej jako „zapytanie”) 

Miejscowość i data dokumentu: 
Warszawa, dnia 05.10.2022 r. 

Zamawiający 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 
02-958 Warszawa 

Dotyczy:  

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie 
art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1710), pn.: Usługa sporządzenia ekspertyz technicznych dachów budynków należących i 
zlokalizowanych na terenie muzeum w Wilanowie: Garaże przy Komisarii, Figarnia, Dom 
Podstarościego, Dom Roszkowskiego, Holendernia, Znak sprawy DAS.2402.21.1.PP.2022  

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są podmiotami rosyjskimi w 
rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego w zw. z art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 
2022/576 Rady Unii Europejskiej (UE) dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami 
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 

Ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach 
udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej obejmuje również podwykonawców, 
dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku 
gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia lub koncesji. 



 

Uwaga: Podmiot podlegający wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w zw. z art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w 
brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 Rady Unii Europejskiej (UE) dotyczącym środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr 
L 111 z 8.4.2022, str. 1), który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego lub bierze udział w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym, przez ubieganie się o udzielenie 
zamówienia publicznego rozumie się odpowiednio złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji 
podlega karze pieniężnej do 20 000 000 zł.  

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1) Kod CPV: 
92522200-8 Usługi ochrony budynków historycznych 

79131000-1 Usługi w zakresie dokumentów 

2) Przedmiotem zamówienia  
a) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyz technicznych dachów budynków 

należących i zlokalizowanych na terenie muzeum w Wilanowie: Garaże przy Komisarii, 
Figarnia, Dom Podstarościego, Dom Roszkowskiego, Holendernia wraz z przekazaniem 
autorskich praw majątkowych dla tych opracowań. 

b) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: analizę stanu technicznego, opis architektoniczno-
konstrukcyjny, wnioski i zalecenia konserwatorskie oraz budowlano konstrukcyjne, kosztorys 
inwestorski wykonania prac remontowych, dokumentację fotograficzną obecnego stanu 
konstrukcji i poszycia dachów. 

c) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także przekazanie autorskich praw majątkowych 
dla tego przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 7 Wzoru umowy (załącznik nr 2 do 
Zapytania ofertowego) 

d) Do obowiązków Wykonawcy należy: 

i. Własnym staraniem i na własny koszt należy dostarczyć przedmiot zamówienia w 
liczbie egzemplarzy i formie określonej poniżej:  

 po 3 egz. wersji papierowej ekspertyzy technicznej każdego badanego obiektu 

 po 2 egz. wersji papierowej: kosztorysów inwestorskich 

 3 egz. wersji elektronicznej Ekspertyz Technicznych wraz z kosztorysami na nośniku 
elektronicznym CD/DVD lub pendrive: - w formacie zgodnym z programem, w którym były 
opracowane - doc/docx, pdf, dwg. itd (przy czym format dwg rysunku wektorowego projektu 
musi być zgodny z oprogramowaniem Zamawiającego tj. AutoCAD Civil 3D 2016), a w 
zakresie kosztorysów inwestorskich – w formacie ath,  xls/xlsx., pdf. 

ii. Przeniesienie na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do 
dokumentacji, o której mowa powyżej, na wszystkich polach eksploatacji 
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 655), w tym także prawo do 
zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich z chwila zapłaty 
wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. 

iii. Dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w 
dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny 
i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w 
przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-ochrony-budynkow-historycznych-9358
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-dokumentow-8726


 

modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i 
zapłacie za jego wykonanie. 

a) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik 
nr 2 do Zapytania ofertowego. 

b) Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcom obejrzenie miejsca realizacji przedmiotu 
zamówienia  w ramach oględzin i wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami i miejscem 
realizacji zamówienia oraz jego otoczenia. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie 
ustalenia terminu na oględziny i wizję lokalną jest: ppytka@muzeum-wilanow.pl  

3) Termin wykonania zamówienia: 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania umowy do dnia 12 grudnia 2022 
r. 

4) Wskazanie osób uprawnionych do kontaktowania się z oferentami: 
Piotr Pytka, ppytka@muzeum-wilanow.pl 

2. KRYTERIA OCENY OFERT 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następującym 
znaczeniu: 

Lp. Nazwa kryterium Waga % = pkt 

1. Cena łączna brutto (C) 100 

Sposób oceny ofert. 

Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium cena (C): 
Sposób obliczenia   C: 

CENA-C (C) będą obliczane z zastosowaniem następującego wzoru: cena (brutto) najniższa C = iloraz 
najniższej ceny (brutto) i ceny (brutto) badanej oferty pomnożony przez 100. 

Obliczenia przyznawanych punktów  dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w ramach wyżej określonych 
kryterium oceny ofert, która nie podlega odrzuceniu a Wykonawca, który ją złożył nie podlega 
wykluczeniu z postępowania. 

3. OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki i wymagania określone w 
niniejszym Zapytaniu ofertowym w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż należycie wykonał, w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania ofert minimum trzy zamówienia (umowy) polegające na 
opracowaniu dokumentacji ekspertyz technicznych obiektu lub obiektów. 

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi wykazu usług (umów) wykonanych, w okresie ostatnich 
3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi (umowy) zostały wykonane lub są wykonywane oraz 
załączeniem dowodów określających, czy te usługi (umowy) zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 
przez podmiot, na rzecz którego usługi (umowy) zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od 
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy - o treści określonej w 
załączniku nr 4 do Zapytanie ofertowego. 

mailto:ppytka@muzeum-wilanow.pl
mailto:ppytka@muzeum-wilanow.pl


 

b) Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż do realizacji przedmiotu zamówienia 
skieruje co najmniej jedną osobę na stanowisko Kierownika Zespołu Projektowego, posiadającą: 

 uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
oraz która przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się 
aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa), 

 doświadczenie w opracowaniu dokumentacji ekspertyz technicznych obiektu lub 
obiektów wpisanego/ch do rejestru zabytków lub obiektu objętego ochroną 
konserwatorską lub inwentarza muzeum. 

Wyjaśnienia: 

Rejestr zabytków - zgodnie z art. 7-9 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) 

Obiekt objęty ochrona konserwatorską - zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) 

Inwentarz muzealiów - zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t. 
jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 385). 

Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
rozumiane jako uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o 
których mowa w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub 
odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220, z 2021 r. poz. 78.). 

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu 
art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia 
posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione 
wyżej jeżeli:  

 nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, 
równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień 
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz  

 posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku 
braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do 
tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, 
dotyczące świadczenia usług transgranicznych.  



 

Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem 
wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Za osoby 
posiadające ww. kwalifikacje uznaje się również osoby, które nabyły ww. uprawnienia 
przy zabytkach nieruchomych we wskazanym wyżej zakresie w innym niż Rzeczpospolita 
Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów 
przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z 
informacjami na temat ich wykształcenia i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami - o treści określonej w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego. 

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: ppytka@muzeum-wilanow.pl  

W tytule maila należy wpisać: „Oferta - Znak sprawy: DAS.2402.20.1.PP.2022”  

Termin składania ofert: do 11 października 2022 r. do godz. 12:00 

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna zawierać:  
1) Formularz oferty  
2) Wykaz osób 
3) Wykaz usług 
4) Informację na temat przetwarzania danych osobowych 

Informacje dodatkowe: 
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim 
2) ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego, 
3) po dokonaniu oceny ofert Zamawiający, w celu uzyskania najlepszych warunków realizacji 

zamówienia, podejmie negocjacje z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, 
4) wybór najkorzystniejszej oferty nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego zobowiązania do 

zawarcia umowy ze Wykonawcą. 
5) złożenie oferty oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy według wzoru stanowiącego 

załącznik do zapytania ofertowego. 
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez 

podania przyczyn. 
7) Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu zostanie zamieszczona w BIP. 
8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wezwania Wykonawcy do uzupełnienia brakujących lub 

błędnych dokumentów (zawierających błędy) lub wyjaśniania treści złożonych dokumentów. W 
przypadku nie złożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, oferta podlega odrzuceniu. 

9) Przed zawarciem umowy, Wykonawca musi: 



 

 przedstawić dowód potwierdzający uprawnienia oraz doświadczenie osoby o której mowa w 
ust. 3 lit. b) Zapytania ofertowego, 

 posiadać firmowy numer bankowy znajdujący się w wykazie informacji o podatnikach VAT – 
tzw. „biała lista” /art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - t.j. Dz.U. 
z 2019 poz. 900, 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 
2020, 2200 z późn. zm., oraz art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – 
t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1292, 1495 z późn. zm./ (jeśli dotyczy), 

 złożyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy od odpowiedzialności cywilnej 
deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej (lub inny dokument 
potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) w zakresie obejmującym Przedmiot 
zamówienia, na kwotę 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) a także jest 
obowiązany przedłożyć Zamawiającemu, potwierdzone za zgodność z oryginałem dowody 
zapłaty składek ubezpieczeniowych, (najpóźniej następnego dnia po upływie terminów 
zapłaty). 

10) Niewypełnienie obowiązków o których mowa w pkt. 9 będzie rozumiane przez zamawiającego 
jako uchylanie się przed podpisaniem umowy.  

Załączniki: 
1) Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty 
2) Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy 
3) Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wykaz osób 
4) Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego –  wykaz usług 
5) Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

Dokument zatwierdził 
Piotr Górajec Zastępca Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 


